
A meghallgató tisztviselő zárójelentése a COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan ügyben

(az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001. május 23-i 2001/462/EK,
ESZAK bizottsági határozat és 16. cikke szerint – HL L 162., 2001.6.19., 21. o.)

(2007/C 289/09)

2007. január 15-én a Bizottság áttétel iránti megkeresést kapott a Travelport LLC részéről a 139/2004/EK
tanácsi rendelet (összefonódás-ellenőrzési rendelet) 4. cikkének (5) bekezdése alapján. Az összefonódás
megvizsgálására saját nemzeti versenyjoguk értelmében hatáskörrel rendelkező tagállamok (Ausztria, Német-
ország, Olaszország és Lengyelország) közül egyik sem emelt kifogást a javaslat ellen. Ennek megfelelően az
összefonódást közösségi méretűnek ítélték az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (5) bekezdésének
megfelelően, és ezért be kell jelenteni a Bizottságnak.

Ezt követően, 2007. március 23-án a Bizottsághoz bejelentés érkezett a tervezett összefonódásról, amelynek
során az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Travelport LLC
részvényvásárlás révén teljes irányítást szerez a Worldspan Technologies Inc. vállalkozás felett.

A bejelentés előzetes vizsgálatát követően Bizottság megállapította, hogy súlyosan kétségbe vonható, hogy a
bejelentett művelet összeegyeztethető-e a közös piaccal és az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülé-
sével. A Bizottság ezért 2007. május 3-án úgy határozott, hogy az összefonódás-ellenőrzési rendelet 6. cikke
(1) bekezdése c) pontjának megfelelően eljárást kezdeményez.

2007. május 15-én kérésre biztosították a Travelport LLC számára, hogy az akta egy kulcsfontosságú doku-
mentumába betekinthessen a Versenypolitikai Főigazgatóságnak az EK összefonódás-ellenőrzési eljárások
lefolytatására alkalmazott bevált gyakorlata alapján.

Alapos piacvizsgálatot követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a tervezett ügylet nem akadá-
lyozná jelentősen a hatékony versenyt a közös piacon vagy annak egy jelentős részén, és így az összeegyez-
tethető a közös piaccal és az EGT-megállapodással. Ennek megfelelően nem küldtek a bejelentő félnek kifo-
gásközlést.

Sem az egyesülő felek, sem harmadik fél részéről nem érkeztek hozzám kérdések vagy észrevételek. Az ügy
kapcsán a meghallgatási joggal kapcsolatban nincs szükség különleges észrevételek megtételére.

Brüsszel, 2007. augusztus 8.
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